
 

Dbamy o naszą Ziemię 

1. Proszę obejrzeć z dzieckiem bajeczkę ekologiczna  wklejając do przeglądarki link poniżej: 

                                          https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

Proszę porozmawiać z dzieckiem o tym , co zobaczyło. Zwrócić uwagę na to, co było dobre, a co złe i jak nie powinniśmy 

się zachowywać. 

 

2. Proszę omówić z dzieckiem obrazki i poprosić, aby się zastanowiło, kiedy nasza Ziemia będzie radosna, a kiedy 

smutna, a nawet zła.  

Którą buźkę umieścisz na rysunkach? Uśmiechniętą , jeśli robimy dobrze, smutną, jeśli robimy źle? (buźki 

można wyciąć, a dziecko musi nakleić obrazek we właściwym miejscu obok obrazka) 

                    

  
 
 

  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs


 

 

3. Zabawy orientacyjno-porządkowe: 

 Zabawa  z wykorzystaniem gazety „Zamiana miejsc”. Dziecko reaguje na Państwa słowa: 

Na mojej gazecie siedzę sobie (dzieci siadają) 
Na mojej gazecie bębnię sobie (uderzają o gazetę otwartą dłonią) 
Na mojej gazecie śpię sobie (kładą się w wygodnej pozycji) 
A kiedy usłyszę ton ( klaśnięcie w dłonie lub o grzechotkę) 
Szybko uciekam stąd (dzieci uciekają , a my je gonimy) 

 Rzucanie  do celu zgniecioną w kulkę kartką gazety   

  Ćwiczenie skoczne- przeskoki nad gazetą (obunóż, jednonóż). 
  Siad klęczny – gazeta leży przed dzieckiem. Dłonie oparte na gazecie – przesuwanie gazety (do przodu, do tyłu), 

powrót do pozycji początkowej  

                                                                                                                                           

4. Układamy puzzle- proszę wyciąć obrazek, a następnie przeciąć w wyznaczonych miejscach (pionowe pasy) 

Dziecko może ułożyć puzzle   

 

 
 

 



 

 

5. Ćwiczenia grafomotoryczne- rysuj po śladzie 

 

 

 



 

 

6. Ćwiczenia spostrzegawczości i logicznego myślenia- proszę porozcinać pierwsza kartkę, a następnie poprosić 

dziecko, aby odszukało cieni i nakleiło je we właściwym miejscu. 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

7. Zabawa logopedyczna -wytnij kartoniki i pozwól dziecku losować, a następnie zrób z nim minkę zgodnie z 

poleceniem na Karoniu. Zadanie wykonujcie przed lustrem, będzie więcej zabawy, kiedy wspornie będziecie 

wykonywać  śmieszne minki  

8.       Zajęcia plastyczne  

Ułóż kwiatek z kolorowych nakrętek i przyklej go na kartce z grubego kartonu. 

  DOBREJ ZABAWY                                                                                                                                    



                                                              

Tutaj Mogą Państwo odnaleźć inne ciekawe bajeczki i piosenki o treści ekologicznej 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 

https://www.youtube.com/watch?v=yn0ZYgO7AT0 

                                                                                                                                     Pozdrawiam 

 Hanna Pastusiak                        
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